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Manual Part 2 
Zalecane warunki bezpieczeństwa



Dziękujemy! 

Dziękujemy za wybór zadaszenia tarasowego Dancover. Mamy nadzieję, że produkt przypadnie Ci do gustu. 
Aby jak najlepiej wykorzystać nowe zadaszenie tarasu, zalecamy uważne przeczytanie niniejszych 
wskazówek bezpieczeństwa przed montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu!    

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji oraz zapewnienie prawidłowego 
montażu zadaszenia zgodnie z załączoną instrukcją. Bardzo ważne jest, aby zmontować wszystkie części 
zgodnie z instrukcją i przymocować zadaszenie tarasu do ściany i do podstawy za pomocą dołączonych 
kotew lub podobnych elementów. Zobacz paragraf Osprzęt i montaż poniżej!  

Nie pomijaj żadnych części ani kroków. 

Zalecamy również przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w razie 
potrzeby.  

Uwaga! 

Zanim zaczniesz montować zadaszenie tarasu, upewnij się, że masz wszystko, czego będziesz potrzebować, 
zgodnie z listą części w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że niczego nie brakuje i nic nie jest uszkodzone. W 
przypadku brakujących lub uszkodzonych części, przed rozpoczęciem montażu zadaszenia tarasu wypełnij 
formularz Reklamacji Dancover!  

Ważne! 

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji i rozpocznij montaż od posortowania części 
i sprawdzenia ich zawartości. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy, aby produkt był 
montowany przez co najmniej dwie osoby.  

Zanim zaczniesz montować zadaszenie! 

Ten produkt powinien być montowany na solidnym podłożu, takim jak beton, drewno lub asfalt i 
zakotwiony do ściany, a także do podstawy po zmontowaniu. Starannie wybierz lokalizację przed 
rozpoczęciem montażu. Posortuj części i sprawdź według spisu części zawartości. Podstawa zadaszenia 
tarasu musi być wypoziomowana - co najmniej pod słupkami. Używaj tylko części wymienionych w spisie 
treści, niektóre części mogą być nadwyżkami. 

Osprzęt i montaż 

Pamiętaj, aby dokręcić wszystkie śruby po zakończeniu montażu. Uwaga: upewnij się, że używasz 
odpowiedniego zestawu kotwienia do ściany oraz kotew do słupków. Na ogół dostarczamy zestaw kotwiący 
tylko do ścian betonowych. Inne rodzaje ścian wymagają odpowiedniego zestawu do mocowania na ścianie. 
Od Ciebie zależy, czy zostaną użyte odpowiednie kotwy itp. W razie wątpliwości skonsultuj się z 
profesjonalistą.  

Jeśli użyjesz niewłaściwej kotwy, możesz stworzyć niebezpieczną sytuację w przypadku złej pogody, a 
gwarancja może wtedy nie obejmować powstałych szkód.  

Uwaga! 

Niektóre części mają ostre krawędzie, dlatego należy zachować ostrożność podczas pracy z tymi 
elementami. Podczas montażu zawsze noś rękawice, buty i okulary ochronne. Nie próbuj montować 
zadaszenia tarasu w wietrznych lub mokrych warunkach. 



Zutylizuj wszystkie opakowania w sposób odpowiedzialny, uważaj na plastikowe torby i trzymaj je z dala od 
małych dzieci, ponieważ stwarzają ryzyko zadławienia. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.  

Nie próbuj montować zadaszenia tarasu, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki, leki lub alkohol, lub jeśli 
masz skłonność do zawrotów głowy. Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że 
postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie wspinaj się ani nie stawaj 
na dachu zadaszenia ani nie opieraj ciężkich przedmiotów o słupki. Pamiętaj, że ten produkt został 
zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie jako zadaszenie tarasu!  

Jeśli w którymś momencie zechcesz wyczyścić zadaszenie, użyj łagodnego roztworu detergentu i spłucz 
zimną czystą wodą. Nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych specjalnych 
detergentów do czyszczenia zadaszenia tarasu.  

Warunki pogodowe  

Po złożeniu i użytkowaniu zadaszenia tarasu należy chronić dach i rynny przed śniegiem, brudem i liśćmi. 
Zbyt dużo mokrego i ciężkiego śniegu na dachu może uszkodzić zadaszenie tarasu, więc upewnij się, że w 
razie potrzeby usuniesz mokry śnieg. Woda sama spłynie z zadaszenia tarasu.  

Zadaszenie tarasu musi być umieszczone na solidnym i równym podłożu, takim jak beton, płyty 
chodnikowe, drewno lub asfalt. Starannie wybierz lokalizację przed rozpoczęciem montażu. Podczas 
montażu użyj miękkiego materiału pod części, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń. Po złożeniu zadaszenia 
tarasu ważne jest, aby przymocować je do ściany oraz do podstawy za pomocą kotew lub podobnych 
elementów, aby uniknąć wypadków przy wietrznej pogodzie. Zobacz paragraf Osprzęt i montaż!  

Ubezpieczenie 

Sprawdź, czy Twoje zadaszenie jest objęte ubezpieczeniem na dom lub podobnym.  

Informacje gwarancyjne 

Gwarancja Dancover dotyczy wyłącznie normalnego użytkowania produktu, normalnego zużycia, zgodnie z 
pisemnymi instrukcjami użytkowania lub instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją produktu.   

Odwiedź stronę dancovershop.com, aby uzyskać informacje na temat gwarancji.  

Zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa i 
instrukcje.  
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